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COLITIS ULCEROSA 

anònim (Estats Units) 
 
2 d'abril del 2011 
 
"En resoldre el meu conflicte vaig poder curar la meva 'malaltia'! " 
 

Sóc un home de 46 anys i m'agradaria explicar-te la meva experiència amb la GNM. 
 
Vaig estar treballant per a una companyia elèctrica (la trucaré Ben & Bros) durant molts anys fent treballs 
subcontractats. Un dia, del no-res, un supervisor de la companyia elèctrica estatal se'm va acostar i em 
va oferir una feina. Vaig donar un avís de dues setmanes i me'n vaig anar per unir-me al que considerava 
la feina dels meus somnis. Són les millors coses per treballar per al proveïdor delectricitat de lestat. Em 
vaig sentir tan afortunada i privilegiada. 
 
Dos mesos després que vaig començar a treballar per a Electric Company, estàvem en un 
desenvolupament fent alguns treballs i el meu ocupador anterior, Ben & Bros, estava fent alguns dels 
nostres treballs subcontractats més avall al carrer amb una màquina que solia operar quan hi treballava. 
Un dels nois de Ben & Bros es va acostar a nosaltres per dir-nos que les alarmes s'havien disparat a la 
màquina, cosa que indicava que s'havien topat amb línies elèctriques subterrànies i necessitaven ajuda. 
El meu company i jo estàvem familiaritzats amb la màquina i les línies elèctriques, així que vam anar a 
veure què havien colpejat. 
 
Mentre miràvem dins del forat, el meu company li va dir a l'empleat de Ben & Bros. que mogués la 
màquina cap enrere perquè poguéssim veure millor. Aquest és un procediment estàndard que tots dos 
hem fet en el passat en circumstàncies similars. Quan va fer això, els cables es van creuar i va passar 
una gran explosió! Hi havia transformadors fumejant per tot arreu, i la ràfega de corrent va viatjar a totes 
les cases de la quadra i qualsevol electrodomèstic que estava funcionant en aquell moment es va 
apagar. La gent podria haver resultat ferida, però sorprenentment no ho va ser. 
 
Vam solucionar els problemes immediats, però tant la meva parella com jo estàvem molt commocionats i 
commocionats pel que havia passat, ja que cap de nosaltres ho havia experimentat abans, i havíem estat 
fent aquest tipus de treball durant gairebé 20 anys. El pensament que em rondava pel cap era que 
m'acomiadarien per això. El meu període de prova va ser d'un any complet i només feia dos mesos que 
era a l'empresa. És molt fàcil per a l'empresa acomiadar els treballadors durant aquest primer any si així 
ho decideixen. No deixava de pensar que Ben & Bros em culparia de dir-los que moguessin la màquina, 
encara que jo no ho havia suggerit. Vaig pensar que podrien dir això per despit perquè estaven enfadats 
perquè havia deixat l'empresa perquè havia estat molt valuós per a ells. 
 
Aquella nit tenia molt de fred, gairebé no podia sopar i no podia dormir. Vaig pensar que perdria la feina 
dels meus somnis. Vaig esperar a ser interrogat l'endemà. Ningú va dir res. Van passar dos dies, tres 
dies, una setmana, dues setmanes. Ningú em va qüestionar el que va passar, però encara estava 
nerviós tot aquell temps. Finalment, unes 3 o 4 setmanes després, el meu supervisor va dir que Ben & 
Bros havia pagat tots els electrodomèstics i que clarament en tenien la culpa. El meu alleujament va ser 
immens! 
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Aproximadament una setmana després d'això, vaig tenir sang a la meva femta. Llum al principi, després 
es va tornar més brillant i intensa. El meu tamboret es va convertir en una diarrea sanguinolenta. La 
meva dona i jo encara no estàvem gaire familiaritzats amb GNM. El meu metge va suggerir fer-se una 
colonoscòpia. El diagnòstic: Colitis Ulcerosa. Ara, si investigues què és això, et diran que és una cosa 
amb què viuràs per la resta de la teva vida. Vaig prendre els medicaments receptats durant 
aproximadament un mes, però vaig continuar llegint més sobre GNM i vaig identificar l'impacte exacte del 
conflicte, l'explosió, i després la preocupació que la meva exempresa em culpés i m'acomiadessin. 
L'explicació de la GNM sobre la Colitis Ulcerosa és un conflicte de “bocat lleig i indigerible”, és a dir, en el 
meu cas, sentir-me injustament acusat de defraudar una companyia d'assegurances. Així em vaig sentir! 
 
Ha passat un any i mig des que em van diagnosticar i NO he tingut cap problema. Les meves entranyes 
estan completament curades perquè el conflicte s'ha resolt del tot; Vaig passar el meu període de prova i 
ja no m'he de preocupar per perdre la feina dels meus somnis. Si hagués continuat revivint i preocupant-
me per l'esdeveniment, hauria tingut recaigudes constants creant una condició crònica. 
 
En resoldre el meu conflicte vaig poder guarir la meva "malaltia"! ¡No podria haver estat més fàcil! 
 
 
Explicació GNM: Aquest cas és un bon exemple de la naturalesa molt subjectiva d'un xoc de conflicte 
("El pensament que em rondava pel cap era que m'acomiadarien per això"). 
 
El conflicte biològic lligat a l'intestí és un conflicte de mossegada que un és subjectivament incapaç de 
“digerir”. Els éssers humans podem experimentar aquests conflictes de "mossegament indigerible" també 
en un sentit figurat ("sentir-me injustament acusat de defraudar una companyia d'assegurances. Així és 
com em vaig sentir!") 
 
Durant la fase de conflicte actiu, les cèl·lules intestinals proliferen per tal de produir més sucs digestius 
perquè el mos “indigerible” pugui ser millor absorbit i digerit. Mentre que la psique i el sistema nerviós 
autònom es troben en un estat d'estrès ("encara vaig estar nerviós") amb extremitats fredes (fase freda), 
pèrdua de gana i trastorns del son, en aquest moment no hi ha símptomes. a nivell dòrgans. 
 
Amb la resolució del conflicte (“El meu alleugeriment va ser immens!”), s'inicia la fase de curació. Durant 
el procés de curació, les cèl·lules addicionals que ja no són necessàries es descomponen i eliminen 
acompanyades de diarrea com un senyal positiu que el procés natural d'eliminació de cèl·lules està en 
marxa i el “mossut indigerible” ara s'està eliminant. La sang a la femta indica que l'activitat del conflicte 
va ser intensa (la proliferació cel·lular a nivell d'òrgans és proporcional a la intensitat del conflicte). 
 
A través del coneixement de GNM, el nostre amic va poder identificar el conflicte exacte, comprendre la 
naturalesa dels símptomes de curació i va poder completar el procés de curació a través de la 
consciència que el conflicte s'havia resolt del tot ("Si hagués continuat revivint i preocupar-me per 
l'esdeveniment, hauria tingut constants recaigudes creant una condició crònica de colitis”). 
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